ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2015
Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e quinze, reuniu-se no Plenário da
Câmara de Vereadores de David Canabarro, em Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Sedirlei Godinho, declarou aberto os trabalhos com a presença de nove
vereadores. Ata da Sessão Ordinária do dia oito de junho de dois mil e quinze aprovada
por unanimidade. No Expediente foi feita a leitura do Pedido de Informação
n°004/2015, de autoria dos vereadores Sedirlei Godinho, Alderico Paludo, Gilmar
Moreschi, Raquela Tibolla e Rodrigo Vassoler e o Pedido de Informação n°005/2015,
de autoria dos vereadores Adair F. Oliveira, Uilian Bresolin, Odinei Benedetti e Volmir
Ticiani. O Sr. Presidente encaminhou para as Comissões Projeto de Lei n°026/2015 de
autoria do Executivo Municipal. Não havendo inscritos no Grande Expediente e na
Comunicação de Líder o Sr. Presidente passou para à Ordem do Dia com as seguintes
matérias: Veto da Emenda ao Projeto de Lei n°019/2015, de 27 de abril de 2015.
Emenda de autoria dos vereadores Sedirlei Godinho, Alderico Paludo, Gilmar
Moreschi, Raquela Tibolla e Rodrigo Vassoler. Requerimento de Licença do Vereador
Alderico Paludo. Projeto de Lei n°022/2015, que institui o Programa Municipal de
Premiação a Consumidores, mediante a utilização da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha do
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Projeto de Lei n°024/2015 que
estabelece o Plano Municipal de Educação 2015/2017 e dá outras providências, com
emenda de autoria dos vereadores Sedirlei Godinho, Alderico Paludo, Gilmar Moreschi,
Raquela Tibolla e Rodrigo Vassoler. Pedidos de Providências n°014 e n°015/2015, de
autoria dos vereadores Sedirlei Godinho, Alderico Paludo, Gilmar Moreschi, Raquela
Tibolla e Rodrigo Vassoler. Na Discussão das Matérias vereador Rodrigo sobre o
Projeto nº022 que institui o programa de premiação a consumidores mediante a
utilização de plataforma nota fiscal, disse que já estavam esperando um projeto desta
natureza há muito tempo, pois foi cobrado nesta Casa projeto de incentivo a arrecadação
do município, sendo que esses projetos de incentivo não deveriam parar, assim
incentivando, será mais dinheiro para o município e serviços prestados com mais
qualidade, se colocou favorável ao projeto. Quanto ao projeto nº024 que estabelece o
Plano Municipal de Educação, nesse plano foi feita uma conferência há alguns dias
atrás, acredita que alguns ofícios foram encaminhados a Secretaria de Educação pela
diretoria das Escolas Estaduais, professores do município, querendo informações e
como este projeto tem um prazo para ser votado, a Lei deve estar pronta até o dia vinte e
quatro, disse ser favorável ao projeto e sendo feita uma emenda modificando algum
item, onde falava que uma parte da carga horária deveria ser destinada para preparação
de aula, mas o nosso município não tem estrutura pessoal suficiente, portanto essa
emenda vem gradativamente conforme o passar dos anos, esse plano vai sendo posto
em prática e pode ser estabelecida essas regras, disse ser favorável ao projeto e a
Emenda. Em relação ao Veto da Emenda sobre o Projeto nº019, projeto o qual falava
sobre um leilão, disse já ter se colocado favorável a emenda e contrário aos itens do
caminhão volvo, a carregadeira volvo e uma Sprinter ano 2005, pois a política adotada
por esta Administração é aquela de aqui apenas se vende e não se compra, acredita que
está na hora de parar de vender máquinas e sim comprar, assim como que não se tem

notícia de onde foram parar os duzentos e vinte e quatro mil reais do leilão de dois mil e
treze. Em relação ao posto de saúde espera que seja revista a questão de exames, pois
ouviu muitas reclamações de pessoas que existe muita demora em exames laboratoriais
e outros tipos de exames, sendo essa em torno de noventa dias, para tanto informa que
se alguém tem necessidade de realizar algum exame urgente deve ser marcado logo,
destacou que antes a espera era de no máximo quinze dias. Quanto Pedido de
Providências referente a pesquisa realizada ao Índice de Gestão Fiscal, aproveitou a
oportunidade para parabenizar o município de Santo Antônio do Palma, vizinho do
nosso, que se colocou entre os quarenta melhores no Estado, sendo que David
Canabarro ficou com conceito C, na trecentésima septuagésima posição, portanto
espera, como tanto é pregada a transparência com o povo, que isso seja divulgado para a
população na sua íntegra, na realidade e não que sejam distorcidas as informações.
Vereadora Adair quanto ao Projeto n°022 que trata da adesão do município ao Programa
Nota Fiscal Gaúcha, que institui o Programa Municipal de premiação a Consumidores
mediante a utilização da Plataforma a Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do
Sul, tento este projeto como objetivo, incrementar as receitas decorrentes do ICMS e a
importância do exercício da cidadania fiscal, disse que com a implantação do programa
o município aumentará sua pontuação junto a Secretaria da Fazenda Estadual
implicando em aumento imediato do repasse de ICMS, o sorteio da premiação é feito
pelo próprio estado que repassa aos municípios os vencedores. O Projeto n°024
estabelece o Plano Municipal de Educação para o período de dois mil e quinze a dois
mil e vinte e cinco com suas respectivas metas e estratégias baseadas no Plano Nacional
de Educação, sendo algo muito sério, necessitando de ampla reflexão, podendo ser
mudado a qualquer momento, através de emendas, desde que haja necessidade, disse se
favorável à emenda, pois não existe nada nela que não possa ser feito neste plano,
destacou que na meta dezenove tem o dezenove ponto um e dezenove ponto dois, onde
só foi colocada a palavra Orientador onde na verdade seria a Diretores e Coordenadores
de Escolas, já no dezenove ponto três não é gradativamente, disse que na Audiência
Pública foi definido que um terço da carga horária os professores apenas do Ensino
Fundamental dos anos finais para o planejamento das aulas, sendo isto previsto por lei
maior e gradativamente se estenda as cargas horárias para o ensino fundamental e séries
iniciais, sendo que na Audiência foi refletido que isso é inviável para o município.
Quanto aos Pedidos de Informação referente ao Urologista, disse já ter sido falado que
era muito pouca a procura, não sendo, portanto viável, devido a esse motivo, passou a
ser marcado em Passo Fundo. Consoante ao Índice Firjan de Gestão Fiscal, no ano base
de dois mil e treze, destacou que realmente nosso município não está entre os quarenta
melhores, como o Município de Santo Antônio do Palma, estando o nosso em
trecentésimo septuagésimo lugar, mas visto que o primeiro começa do pior e assim
gradativamente, tendo assim trezentos e sessenta piores que o nosso e cento e vinte
melhores, disse ser favorável que isso seja divulgado na rádio, mas é assim a maneira
como funciona este índice. Vereador Gilmar quanto ao Projeto n°022 é uma ação a qual
o mesmo já tinha cobrado na Tribuna há algum tempo atrás para aumentar a arrecadação
no município, apenas questiona porque isso não foi feito antes, isso tudo veio em contra
ao Índice de Gestão Fiscal, pois relacionando os dois casos, faltou atitude do município,

destacou que o Índice de Gestão Fiscal é composto por cinco indicadores próprios que
são gastos com pessoal, investimentos próprios, recursos próprios, custo da dívida
pública e liquides e restos a pagar, disse não ser como a vereadora Adair falou, e sim em
trezentos e setenta a posição, estando em classe C, se estivesse acima seria classe B, o
Plano Educacional é favorável. Quanto ao Veto do leilão, disse ser favorável a Emenda,
pois o município não pode só vender e sim deve comprar também, sendo que devem ser
contatas as contrapartidas não o que é ganho. Vereador Alderico a respeito do Projeto
de Lei n°022 consoante a Nota Fiscal Gaúcha, disse que também muito cobrou o porquê
de o município não estar implantando o Bolão da Notinha, o qual sempre existiu em
nosso município e estava dando certo, podendo ser arrecadado mais, disse ser sempre
favorável a projetos desta natureza. Projeto n°024 disse ser de suma importância, pois é
o Plano Municipal de Educação, disse ter ficado bravo com a vereadora Adair por a
mesma fazer parte da comissão desde dois mil e treze, sem ele saber, sendo o mesmo o
presidente na época, o projeto tem o prazo até o dia vinte e quatro, portanto o mesmo
está sendo votado nesta sessão, importante também que todos os municípios do Brasil
tenham este plano, não entendendo porque o nosso município esperou para a última
hora, sendo que todos os outros municípios já aprovaram o mesmo, se colocou
favorável a emenda deste projeto. Sobre o Índice Firjan de Gestão Fiscal disse não
entender porque a vereadora Adair vai até a Tribuna e fala as coisas ao contrário, disse
que nosso município ficou com conceito C e não é da forma que a vereadora colocou
que as coisas procedem, por isso de ter sido feito este pedido, para que seja divulgada a
população o porquê desta colocação, pois muito é pregada a transparência, portanto fazse necessária a divulgação. Não havendo mais quem quisesse se manifestar o Sr.
Presidente passou a Votação das Matérias: Veto da Emenda ao Projeto de Lei
n°019/2015, de 27 de abril de 2015. Emenda de autoria dos vereadores Sedirlei
Godinho, Alderico Paludo, Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla e Rodrigo Vassoler. A
votação foi realizada de forma secreta, conforme dispõe no Regimento Interno da Casa.
Resultando em cinco votos favoráveis e quatro votos contrários, sendo, portanto
derrubado o Veto e mantida a Emenda. Requerimento de Licença do vereador Alderico
Paludo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n°022/2015 aprovado por
unanimidade. Emenda ao Projeto de Lei n°024/2015 de autoria dos vereadores Sedirlei
Godinho, Alderico Paludo, Gilmar Moreschi, Raquela Tibolla e Rodrigo Vassoler,
aprovada por unanimidade. Projeto de Lei n°024/2015 aprovado por unanimidade.
Pedidos de Providências n°014 e n°015/2015 aprovados por unanimidade. Nos
Assuntos Gerais vereador Alderico mencionou a respeito da última sessão o qual o
mesmo muito foi criticado pelos vereadores da situação, primeiramente a respeito do
Módulo Esportivo, o qual por ter crítica da vereadora Adair colocou que estava sendo
muito bem feito o serviço lá, questionou a mesma se alguma vez verificou os trabalhos
feitos no local. A respeito do Posto de Saúde a vereadora colocou que não tinha
conhecimento, disse ser estranho, pois o município inteiro sabia destes acontecimentos,
mas mesmo assim os vereadores da situação não admitem os erros da Administração.
Quanto às colocações do Vereador Volmir em relação à AUDAC, onde teria dito que da
maneira que estava sendo feito estaria certo e mesmo fazendo licitação quem lançou o
menor valor ainda estaria errado, somente por ser promessa política e poder ajudar os

companheiros, disse ter realmente se surpreendido com as atitudes do Vereador. Assim
como a vereadora Adair teria dito que quem paga seriam os nossos filhos, disse que
quem estaria pagando tudo isso seria nós mesmos, as viagens à toa até Passo Fundo,
somente por teimosia, questionou quem seria o responsável, se seria o prefeito
municipal ou os vereadores, pois o vereador Volmir teria dito que os vereadores da
oposição seriam os culpados e que teriam feito à licitação. A respeito do Veto disse que
o vereador Volmir teria dito que o vereador teria errado de votar, mas acredita que isso
não tem nada a ver, pois somente teve outra atitude na hora de votar nas comissões,
lembrou ao vereador que estaria na hora dele se organizar, pois está no final do mandato
e ele ainda não teria aprendido. Em relação à contrapartida o município teria deixado
setecentos e cinquenta e dois mil reais em caixa e mais uma emenda do Deputado de
cem mil reais, onde seria apenas executar a obra e por a contrapartida. Frisou ficar
surpreendido em ver o Secretário de Obras presente em todas as sessões, falou
novamente sobre o cascalho para o Sr. Antonio Ossani, mas no dia anterior em uma
festa na comunidade de Santa Lúcia, disse que teria se comprometido com o prefeito de
Muliterno, o qual iria levar este cascalho, não precisando mais o secretário do nosso
município levar, acredita que um produtor de leite como o Sr. Antonio Ossani, o qual
entrega leite todos os dias merece algumas cargas de cascalho e mais que seja arrumada
a estrada, teria se encontrado também com o Sr. Pedro Catapan da Linha Santo Antônio,
onde havia pedido já várias vezes serviços na secretaria de obras para arrumar a estrada,
sendo uma estrada que dá acesso a lavoura do produtor, não tendo mais condições no
momento de trafegar, havendo alguma dúvida o vereador Uilian pode conferir, pois
reside perto. Quanto a Secretaria da Saúde, disse ter ouvido o programa do Executivo
no sábado, sendo que na oportunidade o vice-prefeito falou que na mesma, estaria tudo
a mil maravilhas, pediu onde estariam o grupo de tabagismo que existia anteriormente,
as visitas do USF, grupo de gestante, o urologista, o qual foi feito pedido no dia, os
medicamentos que eram entregues uma vez por mês nas comunidades. Vereador
Rodrigo quanto ao Pedido de Providências n°015 disse que já estão distorcendo os
fatos, nem precisa chegar ao programa de rádio, quanto à colocação do nosso município
consoante ao Índice de Gestão Fiscal, pois ir a Tribuna e dizer que existem trezentos e
sessenta e nove municípios em pior situação e cento e vinte melhor, disse ser de
conhecimento de todos que a situação é bem contrária, que o município de Santo
Antônio do Palma ficou entre os quarenta melhores, frisou que o nosso município ficou
com conceito C, tendo nota relativa a este período de zero vírgula quatro a zero vírgula
seis, sendo isso no ano de dois mil e treze, quando o Prefeito Marcos assumiu a
prefeitura, entre livres e vinculados, setecentos e cinquenta mil reais em caixa, mais
duzentos e vinte e quatro mil de um leilão que fizeram, mais duzentos e cinquenta mil
que foram devolvidos por esta Casa pelo ex-presidente Alderico e mesmo assim
ficamos com este índice, disse que serão aguardados os dos próximos anos de dois mil e
quatorze e dois mil e quinze. Quanto ao Pedido de Informação referente ao veículo que
foi comprado pela atual administração no ano de dois mil e treze que é um ônibus o qual
muito foi debatido, pois o valor era muito inferior ao que tinha sido comprado antes,
ficará ao aguardo do relatório para ver os gastos que já deu, o quanto a Prefeitura já
investiu nele, pois é de conhecimento de todos que o mesmo trabalha alguns dias depois

passa outro tanto de dias na oficina e assim sucessivamente, foi colocado, por teimosia,
fazer o transporte da AUDAC e não durou quinze dias, disse que de nada adianta pagar
menos e nem poder ser usado. Referente ao Pedido de Informações n°005 consoante a
aquisição do terreno por esta Casa, quanto à dispensa de licitação, afirmou com total
certeza que a documentação será entregue pelo Sr. Presidente, comprovando que
irregularidades não existem, sendo que se vir a existir quem julgará será o Tribunal de
Contas, porém em se tratando de terrenos com melhor localização por setenta e cinco
mil reias, questiona quem te um terreno localizado na rua Ernesto Rissatto e que venda
por este valor, quanto a necessidade da aquisição, que a população deveria ter sido
consultada, questiona se o Prefeito consulta a população pelo que faz. Quanto a
arrumarem desculpas por não serem prestados os serviços dizendo que não podem fazer,
pois os vereadores não aprovam, recomendou a população para que procure os
vereadores e questionem isso, pois nada tem que ver com isso, nada tem de ser
aprovado pelos vereadores para isso. Destacou haver muitas estradas abandonadas hoje,
que se fossem relatar número de famílias que precisam de reparos nas entradas de
acesso à lavoura ou residência, seria com certeza um número exorbitante, disse que está
na hora de se começar a trabalhar e não em vender máquinas. Vereador Volmir falou
referente às colocações do vereador Rodrigo, o qual diz que o ônibus adquirido está
dando muita oficina, disse que todos os veículos quando velhos geram oficina, porém a
diferença entre os dois ônibus comparados foi tão grande, o motivos disso destacou ter
sido por companheirismo político, sendo este companheiro mesmo que está querendo
fazer o transporte para a AUDAC, sendo que perdeu, porque seu ônibus transportava
apenas quarenta passageiros, enquanto seu concorrente quarenta e seis, totalizando
assim, por pessoa um valor menor. Referente ao nome do Posto de Saúde disse ao
vereador Alderico que teria vergonha de votar contra isso. Quanto aos setecentos e
cinquenta mil, questiona porque não foram feitas obras com este valor ao invés de
deixá-lo em caixa. Sobre as máquinas, disse que seria bom que os vereadores de
oposição visitassem a garagem da Prefeitura para fazer um comparativo do que tinha
antes e do que tem agora, pois cansou de falara já, citou a Parati de ano dois mil e nove
que já foi para leilão, os dois caminhões que compraram e pagaram apenas dez
prestações e de resto não tinha mais nada, eram apenas sucatas, reconheceu que a
Presidenta Dilma mandou sim, porém o restante foi tudo adquirido pela administração
atual, disse que é muito fácil falar, mas gostaria que analisassem um pouco melhor os
fatos antes. Vereadora Adair quanto a Unidade de Saúde disse ser ridículo depois que
uma pessoa falece ficar achando defeitos, pois sabe que perfeito ninguém é, mas pela
grandeza de vida do Sr. Antonio Seganfredo, nada mais justo do que ele ser
homenageado, disse ter falado desde o dia que deu entrada a este projeto, que jamais
votaria contra um projeto desta amplitude, seja ele o nome que fosse, porque as pessoas
que fizeram alguma coisa para o nosso município precisa ficar homenageada, assim
como já havia citado o Raymundo Zauza pelo qual teve muito respeito, acredita que
existe pessoas que só enxergam siglas partidárias, sendo errado isso, pois vivemos em
uma sociedade de gente e não de partido político. Quanto a AUDAC disse que o que foi
lhe colocado seria que no inicio do ano tinham noventa inscritos para frequentar a aula
em Passo Fundo a noite, somando o ônibus da prefeitura e mais o ônibus do Cigano que

ganhou por menor preço por quilômetro, somava oitenta e cinco lugares, sendo que o
ônibus do Silago teria quarenta e cinco lugar, assim somava em noventa e um lugares e
o preço custo passageiro era menor, portanto o valor por passageiro do Cigano seria dez
e setenta e dois e o do Silago era dez e cinquenta e quatro, por isso a diretoria teria
optado em contratar a empresa Silago, mas motivados por alguns vereadores e uma
queda significativa no número de alunos, devido ao não financiamento do FIES, alguns
alunos precisaram desistir por não ter condições de pagar a faculdade, também os
próprios membros da diretoria da AUDAC teriam falado que a pessoa que fez o edital
para eles não fazia parte diretoria da AUDAC, não sabendo a validade disso, a
prefeitura vendo que estaria um impasse muito grande entre a diretoria e a empresa
contratada anteriormente, contranotificou a diretoria que iriam dois ônibus da prefeitura
até que o impasse não se resolvesse, mas a diretoria sempre por conta e apoiados pelos
vereadores, principalmente os vereadores Gilmar e Rodrigo, os quais levavam até o
Promotor em Casca, levaram até o promotor as coisas na versão deles, portanto o
mesmo aconselhou que fosse contratada a empresa Cigano, posteriormente o Prefeito
Marcos conversou com o promotor e assim o promotor deu um prazo para que fosse
negociado, sendo que o prefeito tentou negociar,mas o presidente da AUDAC só recebe
ofícios por escrito, um grupo de associados vendo que estavam em prejuízo pegaram
assinaturas de mais da metade dos membros da AUDAC, assim posteriormente
convocaram a uma Assembleia, foram até a casa do Sr. Presidente para que o mesmo
assinasse o oficio, mas lá se encontrava o Vereador Gilmar o qual não permitiu que
assinasse, vê tudo isso como uma briga política partidária que a diretoria da AUDAC
comprou juntamente com os vereadores da oposição, nesse período do ano é o período
que a empresa terceirizada para de ir devido a ter somente as provas finais, espera que
isso se resolva da melhor forma possível e que isso não crie rivalidade. Quanto à
conferência da saúde todos tiveram a oportunidade de se manifestar, não sendo
respostas só de companheiros como foi mencionado por um dos colegas, resultando em
notas boas, oportunidade a qual foram feitas todas as criticas necessárias, discussões
necessárias e como que a Administração é aberta vai tentar melhor o que for necessário.
Em relação ao Veto, quanto aos vereadores terem pedido o relatório de gastos dos
veículos usados, disse que no próprio veto existe o relatório de gastos dos veículos,
comprados pela antiga Administração. Quanto ao Pedido de Informação do terreno disse
não saber o que os vereador consideram na Avenida Ernesto Rissatto, pois pelo que
sabe é Rua Ernesto Rissatto, a Rua é bem localizada, mas junto ao pórtico, na entrada da
cidade também é um local bem localizado, aberto e lá existe terreno pelo valor de
setenta e cinco mil reais. Vereador Gilmar, quanto a AUDAC, esclareceu que a diretoria
fez apenas o que estaria no edital, tanto é legal que o Promotor, deu uma oportunidade
ao Prefeito regularizar o que o mesmo estaria fazendo errado, e disse que se alguém
tiver alguma dúvida, seria apenas ir até a Promotoria para ouvir a verdade, a mesma
atende todas as quartas-feiras, frisou ainda que a diretoria fez apenas a parte legal, disse
que está na hora da atual Administração Municipal parar de distorcer os fatos, isso é
uma vergonha alegar que o motivo que levou a contratar a empresa Silago seria pelo
ônibus desta empresa possuir maior número de lugares, uma vês que no edital consta
apenas a capacidade mínima de quarenta lugares, resaltou ainda que a Diretoria foi

aconselhada pelo Promotor pra fazer a coisa certa, e sabe-se que muitos alunos votaram
a favor da tomada de preços e agora estão sendo pressionados a distorcer os fatos, e se o
Prefeito se achava na razão e se diz estar certo, por que, que não continuou
disponibilizando mais um ônibus da Prefeitura. Quanto ao nome do Posto de Saúde, se
fosse interesse das Administrações passadas em colocar nome, já teria sido feito, pois o
Posto de Saúde foi construído na Administração do Professor Luiz Deon, passaram mais
cinco Administrações e ninguém colocou, disse que isso não se passa apenas de
joguinhos políticos com os Vereadores para ver se conseguem alguns votos. Quanto ao
dinheiro que a Administração passada deixou para fazer as obras, acredita que seria pior
se não tivesse deixado, e esclareceu ao Vereador Volmir que as Administrações
Municipais devem ser uma sequência, e disse estar preocupado com o Município devido
aos rumos que a atual Administração esta tomando. Em relação aos caminhões
adquiridos na Administração passada, disse ser verdade que ficou algumas prestações
para ser paga, mas gostaria que fosse divulgados números certos, por que uns falam que
foram seis, outros dizem que é dez, pediu aos vereadores da situação para que a
Administração forneça números exatos, e acredita que se a atual Administração quiser
fazer algum financiamento não vai conseguir, pelo motivo de que a mesma hoje não tem
credito para financiar. Em relação aos pedidos de informação com gastos no ônibus,
lembrou que os colegas Vereadores da situação alegavam que teria sido pago bastante
pelo ônibus adquirido na Administração passada, lembrou que o mesmo ainda pode
andar em rodovias por mais quatro anos, já o veiculo adquirido pela atual
Administração, disse que foi todo remodificado para poder viajar e poderá andar em
rodovias apenas mais um ano. Quanto ao índice de gestão fiscal, disse para a Vereadora
Adair que a mesma esta completamente enganada, e que esta atitude é vergonhosa,
tentar distorcer os fatos aqui na frente de todos, parabenizando a mesma pela sua
capacidade. Quanto as colocações dos Vereadores da situação em relação de que o
Executivo não tem nada a ver com o Hospital, então por que o Vice-prefeito falou tanto
do hospital no ultimo informativo, dando a perceber que seria ele quem manda. Em
relação as estradas, acreditava que quando o Secretário Enio assumiu as coisas iriam
mudar, mas pelo que se nota pouca coisa foi feita, como por exemplo as estradas que
estão abandonadas, pediu ao mesmo onde esta o cascalho que precisa nas estradas, e
acredita que já passou o período das desculpas, agora é hora de mostrar trabalho, e
gostaria de saber o porquê, que se escondem tanto, pois, os agricultores pedem pelos
serviços, e cada dia os Secretários tem uma desculpa diferente para não fazer os
trabalhos, acredita que tudo isso acontece por falta de competência das pessoa que estão
a frente da Administração, sendo que o culpado de tudo isso é o Prefeito, por ser o
responsável pelo Município estar nessas condições, disse ainda que por varias vezes foi
até a tribuna alertar sobre certas coisas, não acreditavam, mas agora estão vendo
realmente como funciona, acredita que Vereadores da situação ou oposição quando fala
corretamente tem que ser levado a sério. Vereador Uilian em relação ao requerimento de
licença do Vereador Alderico, disse é a ultima vez ira aprovar este tipo de requerimento,
pelo motivo que no ano passado aprovou a licença e foi os mesmos Vereadores que
assumiram, devido que nenhum suplente quis assumir, e desta vez espera que alguém
assuma por que se não fica feio. Em relação ao Pedido de Informação nº005/2015 que

diz respeito a aquisição do terreno, disse não se conformar, por ter uma Casa como essa
reformada, tão bem feita, com ar condicionado, tudo da melhor qualidade, se o único
problema é a escada, é muito fácil resolver, é só construir um elevador, se o prédio não
tem suporte para o elevador, se constrói o suporte para o elevador, é simples, e acredita
que tudo isso não iria custar duzentos e quarenta mil reais, e quanto as colocações do
Vereador Gilmar que era o Presidente na época da compra do terreno, que diz o seguinte
chega de vender, é preciso começar a comprar, em relação a isso perguntou ao Vereador
Gilmar o que era possível comprar com o valor do terreno mais o valor da construção da
sede própria. Quanto aos setecentos e cinquenta mil que o ex Prefeito deixou em caixa,
ou em trabalhos não feitos como a Emenda que meu pai conseguiu para a comunidade
de Nossa Senhora de Fátima, que seria o ultimo ano de prazo, se não fosse feita em dois
mil e treze seria perdida a Emenda, gostaria de saber por que não foi feita antes se o
dinheiro já estava em caixa, seria apenas colocar a contra partida, onde iria beneficiar
toda a Comunidade, acredita que o ex Prefeito mereça os parabéns por ter deixado
setecentos e cinquenta mil reais em caixa e também pelo fato que no dia da posse da
atual Administração, o ex-prefeito não compareceu para a entrega da chave da
Prefeitura, a qual disse ter sido feita pela Vereadora Raquela. Quanto aos ônibus, disse
que um foi pago setenta e nove mil reias, o outro de cento e sessenta e cinco mil, o qual
dizia ter a marca dos pneus, recapagem e modelo, acredita que também seria
direcionamento, ou companheirismo como esta sendo mostrado agora, mas este ônibus
que foi comprado por setenta e nove mil reais, pode ser que vai dar mais gastos, mas se
o mesmo ficar um ano parado, ou um ano em mecânica não vai custar o valor de cento e
sessenta e cinco mil reais, e quanto a poder rodar apenas mais um ano, se troca, isso se
vocês Vereadores de oposição aprovarem a venda dele. Quanto a AUDAC fez algumas
colocações como sócio em relação ao que esta acontecendo em nosso Município, disse
que esta associação tem mais de vinte anos de existência, está se acabando por causa de
política, isso é uma vergonha, frisou que o Presidente da AUDAC se encontra presente
na Sessão, disse que quem explica as coisas pra gente é o Vereador Gilmar ao invés dos
membros da diretoria, disse ainda que o Presidente da AUDAC nunca esteve presente
em nenhuma assembleia, pedimos para ele assinar, se recusou, quanto a cobrança dos
boletos, no dia de nossa assembleia foi muito discutido isso, na qual a diretoria da
AUDAC não estava presente, foram levantados questionamentos em relação a valores
de boletos de pessoas que fazem a mesma viagem para o mesmo lugar, pagam preços
diferentes, uma associada achou um absurdo, quando foi pagar o boleto pagou noventa e
dois reais, fora outros casos que foram levantados nesta assembleia, disse que gostaria
de saber de que forma que é feito os cálculos para estas cobranças, pois a diretoria foi
eleita para nos representar, mas não é isso que esta acontecendo, perguntou por que o
Presidente da AUDAC não quis falar com o Prefeito, disse que o mesmo queria apenas
um dialogo para ver a situação agora que entra no período de exames, para ver a
possibilidade de ir apenas um ônibus, de preferência só o do Município, pelo motivo de
ser mais barato e também por que sempre foi assim na época de exames. Vereadora
Raquela, quanto às colocações do Vereador Uilian disse que não adianta o Vereador
tentar defender uma questão que esta completamente errada, como a tomada de preços,
pois que faz o maior preço é quem ganha, pediu se alguém já viu isso em algum lugar,

disse que particularmente nunca viu, e acha um absurdo alguém tentar defender isso,
acredita que como aluna e Vereadora, deveríamos cobrar, e tirar satisfação do Prefeito,
que pressionou a diretoria para contratar quem fez o preço maior, por que seria
companheiro político, isso não é mentira, tem provas, e ainda ter coragem de vir na
Tribuna dizer que a diretoria esta errada e que os Vereadores da oposição é quem esta
fazendo política, no primeiro dia que foi o transporte terceirizado que ganhou a
licitação, questionou por que o pessoal da Administração e Vereadores estavam lá
pressionado para que os alunos não embarcassem no ônibus do Cigano, que bonito, e
em relação a assembleia fizeram uma comissão e convocaram o pessoal da AUDAC
sem ser o Presidente que estava convocando, por que estava lá Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores e Assessor Jurídico, se era uma questão dos alunos da AUDAC e não uma
questão política, pois falam que não é uma questão política, então deixa que os alunos
resolvam, outra questão que falaram aqui, que o Promotor teria dado um tempo para o
Prefeito pensar, parece que não foi bem isso que aconteceu, e sim era para deixar quem
ganhou a licitação fazer a linha, diante de tudo isso o Prefeito disponibilizou mais um
ônibus da Prefeitura apenas para atrapalhar, ficando muito bonito o Promotor ter que
ligar para o Prefeito dizendo, escuta o que, que eu falei para você fazer, sinceramente
colegas Vereadores da situação se fosse eu de vocês iria amanhã mesmo cobrar dele,
para vocês pararem de passar vergonha aqui, pois nós temos provas em mãos de tudo
isso, e vocês tentam vir aqui e defender o Prefeito a qualquer custo, e acredita que não
tem mais o que discutir sobre esta questão. Falou também da estrada que dá acesso a
propriedade do Sr. Ossani, o qual é produtor de leite, frisou que o atual Prefeito vive
muito de aparência, tudo muito bonito, vamos fazer o jantar do leite, nossa, linda
promoção para valorizar os produtores de leite, mas lá no interior o agricultor que está
precisando de uma carga de cascalho para colocar na frente de seus galpões, não é
atendido, então acredita que não esta sendo coerente, pois se é para fazer o trabalho
vamos fazer bem feito, viver de aparências pode colar para alguns, mas não para todos,
disso pode ter certeza. Vereador Sedirlei, disse ser favorável aos projetos que foram
votados nesta Casa, e em relação à Emenda que foi feita ao Projeto do Leilão, o qual foi
contrário a este Projeto devido que no ultimo leilão foi vendido um caminhão prancha,
que segundo o Executivo tinha que ser vendido, mas até hoje ainda estamos sem, sendo
que para fazer o transporte de algumas máquinas é necessário contratar caminhão
particular, disse ainda que o carregador volvo que estaria neste Projeto, com valor de
quarenta e cinco mil reais, frisou que seria um valor muito baixo comparado com o
tamanho dessa máquina, salientou ainda que no momento não teríamos outra maquina
para substituí-lo, acredita que seria de grande importância o conserto dessa máquina
para o Município. E também atendendo ao pedido dos moradores da Linha Pirolli, os
quais faz tempo que estão sem água, lembrou que foi realizada uma reunião na qual a
colega Vereadora Adair estava presente, pois tinha que trocar os canos, com isso
pediram para que a Câmara de Vereadores repassasse um valor por que, a Prefeitura não
teria condições para comprar esses canos, foi feito o repasse mas até o momento ainda
não foi feito o conserto da rede, pediu a Vereadora Adair que falasse com o Prefeito
para que isso fosse resolvido com urgência, pois acredita que a Vereadora também
utiliza água daquela rede, e que é desde janeiro ou fevereiro que estão sem água. No

Espaço de Líder Vereador Gilmar, em relação à AUDAC, não entende por que tanta
pressão contra a diretoria da Associação, querendo obrigar o Presidente a assinar
documentos, lembrou que quem tem o poder de mandar assinar documento é a justiça,
Prefeito ou sócios da AUDAC não tem o direito de mandar as pessoas assinar
documentos, lembrou que na assembleia que parte dos associados promoveram se fazia
presente também quase todos os membros da atual Administração, questionou por que
não convidaram todos os vereadores, pois se é para falar a verdade não precisa ter
medo, disse que a atual Administração apenas se preocupa em fazer essas coisas que
fizeram com a AUDAC, como distorcer os fatos, chantagear, comprometer algumas
pessoas, é muito feio saber que o Prefeito está envolvido em tudo isso, agora se
preocupam com menor preço por que iria um ônibus só da Prefeitura, disse que gostaria
de saber por que não deixaram a empresa que fez o menor preço na licitação fazer o
transporte, acredita que até para os Vereadores da situação a atual Administração anda
escondendo os fatos em relação a AUDAC, ou vocês são muitos suspeitos, por que não
dá para entender, vocês virem aqui defender tantas mentiras e sujeiras feitas pela atual
Administração, isso é vergonhoso. Quanto a prancha falavam que a mesma era velha e
não tinha mais serventia, lembrou que aprovaram a venda da mesma, e foram retirados
apenas o caminhão e o carregador volvo do outro leilão, agora querem fazer um novo
leilão para comprar um prancha, acredita que é mais um fato distorcido, por isso é
contrario ao novo leilão. Quanto ao carregador, se alguém quer tirar alguma duvida de
como era este carregador, seria apenas se informar com o Sr. Leonir, pois ele é um
ótimo operador e era o funcionário que trabalhava com esta máquina na Prefeitura de
Santo Antonio do Palma. Vereador Volmir em relação ao leilão, acredita que é mais
duas máquinas que estão ali paradas junto ao pavilhão, elas não tem mais condições de
trabalho, por isso não é viável para o Município conserta-las, o que mais me admira é
que os colegas Vereadores da oposição dizem que são boas ou novas, disse ainda que
não vale a pena gastar mais quarenta mil reais no conserto do carregador, podia ser
bom, quando era novo, antes de chegar aqui em David Canabarro, pois acredita que é
um erro muito grande uma Prefeitura comprar uma máquina de outro Município, por
que se esta máquina estaria em ótimas condições o Prefeito de Santo Antonio do Palma
não iria se desfazer da máquina, acredita que o Prefeito de lá já sabia que quando desse
algum problema o valor para consertá-la seria alto devido ao custo elevado das peças,
disse ainda que os Vereadores da oposição são contrários a venda dessas máquinas por
questão política, pois foram adquiridas pelas Administrações passadas, frisou que no
estado que se encontram essas máquinas, segurá-las não seria vantagem para o
Município, só se for para deixá-las estacionadas em algum terreno para museu. Quanto
as colocações do Vereador Gilmar, disse que, solicitou ao colega por várias vezes, que
ele explica-se, qual era os trabalhos que ele desenvolvia junto a Secretaria, pois não
tinha controle de máquinas para os agricultores, relatou que ele entregou as poucas
maquinas que tinha para as Comunidades de Rosário, Salete, e como Secretário ficava
sentado junto a Secretaria, acredita que o único serviço que ele fazia era contar e
recontar, vender e revender os pintos. Sobre a AUDAC, disse que a primeira vez não
seria uma assembleia, era uma reunião, eu estava ali pelo motivo de ter minha filha que
viaja a Passo Fundo para estudar e me preocupo muito, pois amanhã ou depois o valor

dos boletos de sessenta passa para oitenta e oitenta passa para cem reais, e acredita que
essa diretoria deixou se levar politicamente, perguntou por que, que não é esclarecido os
motivos pelos quais duas alunas que compõe a diretoria pediram demissão do cargo.
Vereadora Adair quanto ao dinheiro deixado por Emendas disse que gostaria de saber
de que ano seria estas Emendas, e por que não foram colocadas em prática, disse que foi
bom ter ficado o dinheiro dessas Emendas, mas seria melhor se tivessem deixado o
valor de contra partida junto ao valor das mesmas. Em relação ao financiamento de
caminhões acredita não ser pelo motivo da atual Administração não ter credito, mas que
não passaria por esta Casa Projeto neste sentido. Quanto as colocações do Vice-Prefeito
nos informativos em relação ao Hospital, relatou que foi pelo motivo de que na
Conferência Municipal foram debatidos assuntos referente ao Hospital, o Conselho
Municipal de Saúde, envolve todas as esferas da Saúde Municipal. Em relação ao
cascalho nas estradas, disse estar deixando a desejar, pois não frequenta todas as regiões
do Município, mas pelas estradas que trafega constantemente frisou que gostaria de
parabenizar o Secretário pelo ótimo trabalho desempenhado. Disse ainda que gostaria de
saber por que os Vereadores da oposição foram contrários ao Veto, sabendo que em
dois mil e treze no conserto da carregadeira volvo foram gastos oitenta e quatro mil
quinhentos e quarenta e três reais, em dois mil e quatorze sessenta e oito mil duzentos e
setenta e dois reais, frisou se seria viável o Município manter esta máquina, quanto ao
caminhão volvo disse ser testemunha de quanto o mesmo ficou em oficina, e quantas
peças foram repostas, e que agora esta sem condições de trabalho, então questiona por
que foram compradas estas máquinas de outro Município. Quanto a AUDAC se admira
que jovens estudantes universitários não tenham clareza, ou talvez tenham mas agem de
má fé, por agir tão politicamente, se deixarem levar por um grupo político, acredita que
a gente deve ser político em todos os momentos da vida da gente, mas apenas políticos e
não políticos partidário, então se foi feito uma assembleia que foi convocada, pois o
regimento permite que se convoque tendo mais de cinquenta por cento de assinaturas
dos associados, por que, que a diretoria não se fez presente, por que, que membros da
diretoria estão se afastando da mesma, disse ter conversado com uma aluna que se
retirou da diretoria, e ela disse que foi pelo motivo de que está tudo errado nessa
diretoria, e que ela não quer fazer parte disso, pois estão fazendo as coisas apenas
politicamente, sendo este o motivo pela sua saída da diretoria, acredita que está na hora
de parar com isso, e se a diretoria tivesse interesse de apaziguar teria participado da
assembleia que foi dos universitários, frisou que não teve Vereadores presente muito
menos membros da Administração, disse ainda que não seria mais necessário discutir
sobre isso, pois já foi esclarecido os motivos que levaram a contratação da empresa
Silago e não a empresa Cigano, lá no inicio do ano, que era o custo passageiro pela
demanda de mais lugares, e os sócios ativos eram aqueles e depois diminuíram, então
agora um ônibus menor, por isso o Município disponibilizou um ônibus até que o
impasse fosse esclarecido, então o impasse não foi esclarecido, e a diretoria da AUDAC
não fez nada para resolver esse impasse, ai os associados se mobilizaram para resolver
esse impasse pois sabemos que o custo é do Município e é dinheiro nosso e dos
associados também, e acredita que estaria na hora dos membros da diretoria abrir a
mente e não deixem levar por estas pessoas que vocês já viram que não tem clareza

nenhuma, que defendem coisas que não tem lógica, que fazem qualquer coisa para
serem contrários a Administração. Vereador Rodrigo quanto às colocações do Vereador
Volmir na Sessão passada, onde que o mesmo disse claramente de que existe
perseguição política nesta Administração e que seria favorável a isso, nessa Sessão o
colega Vereador Volmir coloca que compraram bem o ônibus, mas também diz que o
ônibus é velho, disse não entender a lógica dessas colocações. Quanto a terrenos perto
do Pórtico, pediu de quem seria esses terrenos, será que teria alguma questão política
envolvida ou seria apenas impressão. Quanto ao requerimento que o Vereador Uilian
teria dito que na próxima vez irá votar contra, esclareceu ao mesmo que se quiser votar
contra não irá fazer diferença alguma. Quanto ao leilão disse que há colocações de
certos Vereadores que não tem lógica alguma, pois falam que foram gastos cento e
quarenta mil em consertos no carregador, e a atual Administração quer vender por
quarenta e cinco mil reais, pois acredita que não seja lata velha pelo motivo de estar
funcionando até poucas dias, em relação e sprinter disse que esta também não é lata
velha pois roda todos os dias por ai, onde poderia muito bem estar fazendo uma linha de
transporte escolar, acredita que a mesma não esta sendo utilizada nisso, para não tirar
linhas de terceirizados, pelo motivo das promessas políticas. Quanto a Secretária da
Agricultura é admitido que melhorou no sentido de maquinários, mas quanto a
incentivos a agricultura, não vê iniciativa alguma da atual Administração, em relação a
isso pediu qual seria o motivo de que teriam proibido a Cooperativa de Fruticultores em
fazer a lavagem dos veículos na rampa junto a Secretaria de Obras, pois o Município
não paga nem a água, a mesma vem de uma fonte, gostaria que seja revista essa
situação. Sobre a AUDAC, disse ser uma vergonha Vereadores que deveriam estar
fiscalizando, cobrando do Prefeito certas situações, tem a coragem de vir até a tribuna
defender uma irregularidade, uma improbidade administrativa, disse que a diretoria não
participa de reuniões e não convocou assembleia por ordem da Promotoria, esta tudo
nas mãos da justiça, mas pelo que parece a Administração quer passar por cima até da
justiça, o Promotor apenas ordenou a diretoria que se contratasse a empresa que fez o
menor preço, foi o que a diretoria fez, ainda querem falar em custo passageiro, disse que
isto não existe, o edital diz o seguinte, número mínimo de lugares e climatizado, nada
mais alem disso, disse que a diretoria da AUDAC sofreu e sofre até hoje com ameaças
vindas do Executivo, e não adianta vocês ficarem fazendo carreta por que isto esta tudo
comprovado e esta na mão da Promotoria, gostaria de saber por que depois de quarta
feira passada os ônibus da Prefeitura foram retirados e continua indo o terceirizado, se
antes estava indo dois ônibus da Prefeitura, ai o ônibus bom adquirido pela atual
Administração deu problema, colocaram mais um micro e uma van, será que o
Promotor apenas dá uma sugestão que possa ser feito, ou ele é um Promotor de Justiça e
o que ele ordena tem que ser cumprido, e não adianta vocês Vereadores da situação
distorcerem os fatos. Não havendo mais quem quisesse se manifestar o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos, convidou para participarem da próxima Sessão
Ordinária, no dia seis de Julho, e declarou encerada a Sessão.
Sedirlei Godinho dos Santos
Presidente

Gilmar Moreschi
1º Secretário

